
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
dotyczącego zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno 
ul. Reja 6 – etap II”. 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadania pn. „Przebudowa 
i  zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno 
ul. Reja 6 – etap II”  reprezentując firmę (nazwa firmy, adres): 
 
..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:  

Cena netto: …………………………. zł  

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Podatek VAT  ……….%   

Cena brutto: ……………………….. zł  

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

 

1. Stwierdzam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

2. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego 

i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń; 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem; 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;  
4) oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówień 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia; 

6) zapoznałem się z treścią Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania 
umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

7) nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne 
powiązania  między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane  z  przygotowaniem  i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a  Wykonawcą,  polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji; 



c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

 
3. W załączeniu: 

1) szczegółowa wycena oferty - kosztorys ofertowy; 
2) odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć 
miesięcy przed datą złożenia oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   ……………………………………………… 
           (miejscowość, data)       (podpis Oferenta) 


